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 תקנות שיפוט גתביעות קטנות (סדרי דין)(תיקון), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 62(ב), 108 ו*109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב]

(להלן - החוק), ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה:  התשמ״ד-11984

, במקום  תיקון תקנה 16 1. בתקנה 16(א) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל״ז-21976

 ״7 ימים מיום מתן פסק הדין״ יבוא ״או על החלטתו לפי תקנה 12 לגבי בקשה לבטל החלטה שלא

 בפני בעל דין, הוא 7 ימים מיום מתן פסק הדין או ההחלטה.״

 ד׳ בסיון התשנ״ב (5 ביוני 1992)

ד ו ד י ר  (תמ 3-811) דן מ

 שר המשפטים

 1 ס״ח התשמ״ד, עמי 198.

 2 ק״ת התשל״ז, עמ׳ 510! התשמ׳׳ח, עמ׳ 18.

 תקנות הבחירות לכנסת (תיקון מס׳ 4), התשנ״ג-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 145 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ״ט-1969', ועל

 פי המלצת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 החלפת תקנה 8 1. בתקנות הבחירות לכנסת, התשל״ג-21973 (להלן - התקנות העיקריות), במקום תקנה 8

 יבוא:

 ״חילופי גברי 8. (א) ביום הבחירות רשאי באיכוח הסיעה או ממלא מקומו או מרכז הסיעה

ש בועדה האזורית או ממלא מקומו להחליף כל יושב ראש ועדת קלפי המייזנג את * א ל יי״* י  ״
 ועדת קלפי

 ביום הבחירות הסיעה בועדת קלפי שבאותו אזור בחירות! החילופין יבוצעו לפי כללים אלה:

 (1) לא מאוחר מי5 ימים לפני יום הבחירות יספק יושביראש ועדת

 הבחירות האזורית לבאי כוח הסיעות או לממלאי מקומם, לפי

 דרישתם, טפסים ערוכים לפי טופס 3, במספר שלא יעלה על כפל

 מספר יושבי ראש ועדות קלפי המייצגים את הסיעה הנוגעת בדבר

 בועדות הקלפי באזור! טופס כאמור ישא את חותמתה של הועדה

 האזורית!

 (2) הרוצה לבצע. חילופין כאמור, ימלא את הטופס האמור בשני

 עותקים לכל פרטיו, יחתום על שני העותקים ויעבירם באמצעות

 המחליף ליושב־ראש ועדת הקלפי הנוגעת בדבר!

 (3) יושב ראש ועדת הקלפי ימלא את חלק הטופס, המיועד לכן/

 יחתום עליו ויצרף את שני עותקי הטופס לשני עותקי הפרוטוקול

 של הועדה.״

 תיקון התוספת 2. בתוספת לתקנות העיקריות, במקום טופס 3 יבוא:

 1 ם״ח התשכ״ט, עמ׳ 103¡ התשנ״ב, עמ׳ 194.

 2 ק״ת התשל״ג, עמ׳ 1978¡ התשנ״ב, עמ׳ 756, 951 ו־1088.

 1158 קובץ התקנות 5450, ט״ו בסיון החשנ״ב,, 16.6.1992



 טופס 3

 ״ועדת הבחירות האזורית לכנסת (תקנה 8)

 אזור_

ר* שו  אי
 לחילופי גברי ביום הבחירות
 של יושב ראש ועדת קלפי

 (ת.ז.)

 ניתן בזה אישור, כי לפי הודעת הסיעה

 נתמנה(תה)
 (שם פרטי) (שם משפחה)

 רח׳
 (כתובת)

 הגר(ה) ב־
 (שם הישוב)

 להיות יושב ראש ועדת הקלפי לאזור הקלפי

 מס׳ : . ב׳
 (שם הישוב)

 במקום יושב הראש הקודם

 שמינויו מתבטל עם מסירת אישור זה לועדת הקלפי הנ׳׳ל.

 חתימת יד בא־כח הסיעה או ממלא מקומו /
 מרכז הסיעה או ממלא מקומו בועדה האזורית

 ניתן ב־ . ביוס.

 החותמת של הועדה האזורית

 לשימוש רשמי

 הערה של יושב ראש ועדת הקלפי - או של חבר הועדה הממלא ־תפקיד יושב ראש בעת מסירת

 האישור:

 האישור ו;מסר לידי ביום בשעה

 חתימת יד מקבל האישור:

 התפקיד:.

י ע ר ה ד י ר  א

 שר הפנים

 על ועדת הקלפי לצרף אישור זה
 והעתקו לשני עותקי הפרוטוקול.

 • למלא 1:שני עותקים״

 ח׳ בסיון התשנ״ב (9 ביוני 1992)

 (חמ 1-1419•)
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 תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה)(תיקון), התשנ״ב-992וו

, אני ^ ( ) ־ ל ״ ש ת  בתוקף סמכותי לפי סעיף 173 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], ה

 מתקין תקנות אלה:

 הוספת תקנה 11א 1. אחרי תקנה 11 לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ״ח-21988 (להלן --

 התקנות העיקריות), יבוא:

 ״אמצעי גידור 11א. מפקח העבודה הראשי רשאי לאשר אמצעי גידור מיוחדים, אף אם איננ!

ם מתאימים לדרישות תקנה 9 ו־10, אם, לדעתו, אמצעים אלה מקנים הגנה מפגי י , י ח י י  מ

 נפילת אדם או חומר ממשטח.״

 החלפת תקנה 71 2. במקום תקנה 71 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״פיגום נתנאים 71. (א) מפקח העבודה הראשי רשאי לאשר חריגה מהוראות פרק זה אם,

ם לדעתו, החומר שממנו עשוי הפיגום, צורתו, מבנהו או חיזוקו מקנים למשתמש י י ח ו י  מ

 בו את מידת הבטיחות הנאותה.

 (ב) אישור כאמור בתקנת משנה (ב) יינתן, בכתב, למבצע הבניה,
 ליצרן הפיגום או ליבואן, לפי הענין.״

 הוספת תקנה 99א 3. אחרי תקנה 99 לתקנות העיקריות יבוא:

 ״ספסה בתנאים 99א. (א) מפקח העבודה הראשי, רשאי לאשר חריגה מדרישות פרק זה אם,

° לדעתו, החומר שממנו עשויה הטפםה, צורתה, מבנה, או חיזוקה מקנים לה את י ד ח ו י  מ

 מידת הבטיחות הנאותה.

 (ב) האישור כאמור בתקנת משנה (א) יינתן, בכתב, למבצע הבניה,

 ליצרן הטפטה או ליבואן, לפי הענין.״

 כ״ח באייר התשנ״ב (31 במאי 1992)

ר י מ ק ש ח צ  >חמ 3-1745) י

 שר העבודה והרווחה

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 16, עמ׳ 337.

 2 ק״ת התשמ״ח, עמ׳ 388! התשנ״א, עמ׳ 1230.

 צו הפיקוח על מצרכים ושידותים (הסעת סיוד, הסעה מיוחדת והשכרת רכב)
 (תיקון), התשנ"ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו־12 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח-1957',

 אני מצווה לאמור:

 תיקון סעיף 1 1. בסעיף 1 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור הסעה מיוחדת והשכרת רכב),

 התשמ״ה-21985 (להלן - הצו העיקרי), בהגדרת ״השכרה״, במקום ״לתקופה שלא תעלה על 12

 חדשים״ יבוא ״למעט רכב שיש עליו הסכם של מקח אגב שכירות״.

 1 סייח התשמ״ח, עמי 24.

 2 ק״ת התשמ״ה, עמי 1164! התשנ״א, עמי 913.
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 2. בסעיף 32 לצו העיקרי, בפסקה (2), בסופה יבוא ״ושגיל הרכב לא עלה על שש שנים תיקיו סעיף 32
 משו:ת ייצורו״.

 3. בסעיף 35 לצו העיקרי, בפסקה(2), בסופה יבוא ״וגיל הרכב לא יעלה על שש שנים משנת תיקון סעיף 35

 ייצורו״.

 י״ד באייר התשנ״ב (17 במאי 1992)

 צו המים (קביעת המפלס המותר בכנות) (תיקון מס׳ 2), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות המים (ויסות מפלס הכנרת), התשכ״ח-1967', אני

 מצווה לאמור:

, במקום ״ו־15 ביוני״ תיקון סעיף 2  1. בסעיף 2(ב) לצו המים (קביעת המפלס המותר), התשכ״ח-21968

 יבה* ״ו־1 באוגוסט״.

 כ״דו באייר התשנ״ב (31 במאי 1992)

ב צ ה ק ש  מ

 שר התחבורה
 יחמ 3-365)

י ק ס ב ל ס  דן ז

 נציב המים

 (חמ 3-1381)

 ק״ת התשכ״ח, עמ׳ 355.
 ין״ת התשנ״ח, עמ׳ 883¡ התשכ״ט, עמ׳ 1290¡ התשמ״א, עמ׳ 946! התשנ״ב, עמ׳ 408.

 הודעת מס רכוש (חפצים ביתיים)(מס׳ 3), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 7(ד) לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(חפצים

 ביחיים), התשל״ג-11973 (להלן - התקנות), אני מודיע לאמור:

 עדכון סכום
 פריטי חפצים

 ביתיים

 1. עקב עליית המדד, סכום הפיצויים בשל נזק לחפצים ביתיים הוא:

 (1) מיום י״ג בניסן התשנ״ב (16 באפריל 1992) כך:

 בתקנה 3(א) לתקנות, במקום ״313,725 שקלים חדשים״ בא ״321,564 שקלים

 חדשים״.

 (2) במקום התוספת הראשונה לתקנות בא:

 ל״ת התשל״ג, עמי 1757.

 קובי׳ התקנות 5450, ט״ו בסיון התשנ״ב, 16.6.1992 1161



 ״תוספת ראשונה

 (תקנות 2 ו־3)

 חפצים ביתיים

 (הערך בשקלים חדשים)

 למבוגר הגר עם זוג
 ליחיד לזוג נשוי לבל ילד נשוי או עם יחיד

 הפריט מיום 16.4.92 מיום 16.4.92 מיום 16.4.92 מיום 16.4.92

767 
210 
604 

2,093 
3,268 

767 

210 

255 

629 

1,413 

506 

1,479 

2,093 

3,268 

767 

210 

604 

2,093 

3,268 

 חדר שינה

 מיטה ומזרן

 אבזרי מיטה

 ארון בגדים

 ביגוד לגבר

 ביגוד לאישה

85 

471 

47 

202 

395 

161 

45 

277 

60 

202 

105 

767 

1,120 

289 

471 

2,160 

113 

989 

407 

1,008 

3,692 

420 

767 

1,120 

289 

471 

392 

113 

758 

202 

611 

3,692 

420 

 חדר סלון

 ספה כפולה

 שתי כורסאות

 כסאות

 שולחן

 מזנון

 רדיו

 כלי נגינה

 או מערכת

 סטראופונית

 נברשת

 וילונות

 טלויזיה

 תנור חימום

45 

178 

100 

45 
27 

2,456 

1,352 

1,187 

517 

1,510 

2,884 

2,456 

1,187 

962 

220 

1,510 

1,919 

 מטבח

 מקרר

 תנור בישול/

 אפיה

 שולחנות וכסאות

 כלי אוכל

 מיקסר

 מכונת כביסה

 שונות 3,054 8,266 370 370

ש י ב ה ג ש  מ

 נציב מם הכנסה

 כ״ט באייר התשנ״ב (1 ביוני 1992)

 (חמ 3-206)
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 הודעת המדגמים (מס׳ 2), התשנ״ב-1992

 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן (ה) של התוספת הראשונה לתקנות המדגמים' (להלן -

 הה,וםפת הראשונה), אני מודיע לאמור:

 1 . עקב התנודות במדד המחירים לצרכן יהיה נוסח סעיף קטן(א) בתוספת הראשונה, מיום ל׳ הגדלת סכומים

 בכיון התשנ״ב (1 ביולי 1992), כך:

 בשקלים חדשים

 ״(א) 1. (א) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד לחפץ אחד בסוג
 אחד לפי סעיף 30 לפקודת הפטנטים והמדגמים2

 (להלן-הפקודה) 62

 (ב) עם הגשת בקשה לרישום מדגם המיועד למערכת חפצים, בסוג

 אחד לפי תקנה 5 124

 2. עם הגשת בקשה להארכת מועד להשלמת בקשה לרישום מדגם, או

 להארכת מועד לתשלום האגרה בעד הארכת תקופת ההגנה לפי תקנות

 31(2) ו־33(2)-לכל חודש או חלק ממנו 17

 3. עם הגשת בקשה לתיקון טעות סופר, לתיקון הפנקס, לתיקון טופס

 הבקשה, לרישום שם בעל חדש, לשינוי שם בעל, לשינוי מען ולשינוי

 מען למסירת הודעות ולביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים 43 וי44

 לפקודה ותקנות 41 עד 46 17

 4. (א) עם הגשת בקשה לביטול רישומו של מדגם לפי סעיפים

 36 ו־42(ב) לפקודה 208

 (ב) עם הגשת בקשה להחזרת תקפו של מדגם לפי תקנה 42(ג) 208

 5. בעד הארכת תקופת ההגנה -

 (א) על פי סעיף 33(2) לפקודה 124

 (ב) על פי סעיף 33(3) לפקודה 248

 6. בעד אישור כל מסמך, תעודה, תעודה לצרכי בירור משפטי או נסח

 מתוך הפנקס, לפי סעיפים 32 ו־40 לפקודה ותקנה 55 13

 7. בעד צילום דמויות של מדגם או כל מסמר אחר, לפי סעיף 35(2)
 לפקודה, לכל עמוד 1

 8. (א) עם הגשת הודעה להשמיע טענות לפי תקנה 64(3), בעד כל ענין 62

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות בפני הרשם לפי תקנה 48 41

 9. אגרת פרסום דמי הפרסום שהודעה

 עליהם מתפרסמת

 מעת לעת ברשומות״

 ג׳ בסיון התשנ״ב (4 ביוני 1992)

ר י פ ו ל א א כ י  >חמ 3-375) מ

 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

, עמ׳ 1910! ק״ת התשמ״ז, עמ׳ 1273! התשנ״ב, עמ׳ 498. (א)  1 וזוקי א״י, כרך ג׳

ר בי, עמ׳ 1053! ס״ח התשכ״א, עמ׳ 16.  2 וזוקי א״י, כי
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 הודעת סימגי המסחד (מס׳ נ), התשג״ב-992ו

 בתוקף סמכותי לפי סעיף קטן(ה) של התוספת הראשונה לתקנות סימני המסחר, 1940'

 (להלן - התוספת הראשונה), אני מודיע לאמוד:

 הגדלת סכומים 1 . עקב התנודות במדד המהירים לצרכן יהא נוסח סעיף קטן(א) של התוספת הראשונה החל

 ביום ל׳ בםיון התשנ״ב (1 ביולי 1992) כך:

 3שקלים חדשים

 ״(א) 1. עם הגשת בקשה לרישום סימן מסחר בסוג טובין אחד לפי

 סעיף 7 לפקודה 386

 2. (א) עם הגשת הודעת התנגדות, בקשה לתיקון פנקס או

 בקשה לביטול רישום סימן מסחר לפי סעיפים 24(א),

 38 או 41 לפקודה 194

 (ב) עם הגשת בקשה להשמיע טענות לפי סעיף 24(ו) לפקודה 96

 3. (א) עם הגשת בקשה לחידוש רישום סימן מסחר לפי

 סעיף 32 לפקודה, אגרת חידוש 772

 (ב) אגרת פיגור לפי תקנה 52(2) 19

 (ג) אגרת ההחזרה לתוקף לטי תקנה 53( 1) 290

 4. עם הגשת בקשה לשינוי ברישום, העברת בעלות, רישום

 רשות או ביטולה לפי סעיפים 36(א), 37, 49(א), 51 או 52

 לפקודה וכן עם הגשת בקשה לתיקון הפנקס שלגביו לא

 נקבעה אגרה אחרת 39

 5. בעד חיפוש לגבי סימן אחד בסוג אחד לפי תקנה 78 194

 6. בעד אישור כל רישונו(תעודה או נסח) לפי סעיף 6(ב) לפקודה 12

 7. בעד צילום כל מסמך, לכל עמוד 1

 8. עם הגשת בקשה לבחינה על אתר לפי תקנה 22(0 194

 9. אגרת פרסום דמי הפרסום

 שהודעה עליהם
 מתפרסמת מעת לעת״

 ג׳ בסיון התשנ״ב (4 ביוני 1992)

ר י פ ו ל א א כ י ) מ m 3-1129 

 רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר

 ע׳׳ר 1940, תוס׳ 2, עמי 192¡ ק״ת התשמ׳׳ז, עמי 1272¡ התשנ״ב, עמ׳ 500.

 תיקון סעות דפוס

 בתקנות הבזק (תשלומים מנך שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק) (תיקון מס׳ 3),

 התשנ״1992-3, שפורסמו בקובץ התקנות 5432, התשנ״ר, עמ׳ 931, בתקנה 1, בטבלה שבלוח א׳(עמ׳

 932), בכותרת הנוגעת לימים א׳ עד ר, במקום ״08.30 ל־13.00״ צריך להיות ״08.00 ל־13.00״.
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